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 Stockholm den 5 november 2009 

 
 

ENDOMINES AB (PUBL) 
DELÅRSRAPPORT januari – september 2009 

 

• Resultat per aktie uppgick till -0,67 SEK (-0,44) varav -0,31 SEK (-0,15) under 
tredje kvartalet 

• Bolaget redovisar ingen nettoomsättning  

• Resultat efter skatt uppgick till -12 321 KSEK (-8 000), varav -5 768 
KSEK (-2 832) under tredje kvartalet 

• Kassaflödet uppgick till -20 965 KSEK (-29 748) varav -6 298 KSEK (-7 539) un-
der tredje kvartalet 
 

Endomines affärsidé är att: 

• Långsiktigt driva och utveckla Pampalogruvan och övriga guldförekomster längs 
den Karelska Guldlinjen 

• Genom fortsatt prospektering och förvärv/samarbeten öka Bolagets 
malmreserver och mineraltillgångar 

• Undersöka, förädla och kommersialisera ytterligare malm- och/eller 
mineralfyndigheter inom i första hand de Nordiska länderna 

 

Väsentliga händelser sedan föregående delårsrapport   

• Endomines styrelse utnämnde Markus Ekberg till ny VD från 1 augusti 2009 

• Endomines Oy fick i augusti en lånegaranti om 6 MEUR från Finnvera 

• Endomines Oy förvärvade ett 292 hektar stort markområde runt Pampalogruvan 

•  För att möjliggöra finansieringen av anläggningarna för guldproduktion i Pampalo 
under senare delen av 2010 har Endomines styrelse dels beslutat om en 
företrädesemission på 179 MSEK dels ingått avtal om ett projektfinansieringslån 
med Nordea Bank i Finland. Emissionen, som är till fullo garanterad, förutsätter 
den extra bolagsstämmans godkännande  

• Endomines kallade till extra bolagsstämma den 12 november 2009 för 
godkännande av emissionsbeslutet samt styrelsens förslag till 
personaloptionsprogram 

• Investeringen i Pampalo-projektet påbörjades den 22 oktober genom bl.a. 
beställning av processutrustning, val av projektledare samt inledande 
schaktningsarbeten för sandmagasin mm 
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Övriga väsentliga händelser under 2009   

Det finska Arbets- och näringsministeriet beslutade att tilldela Endomines 
26 MSEK (2,5 MEUR) i investeringsbidrag. 

De under delårsperioden redovisade nya beräkningarna av malmreserverna i 
förekomsterna längs den Karelska Guldlinjen visade att dessa ökat med 90% och nu 
uppgick  till 1 379 kt med 4,5 gram guld per ton (198 480 oz) vilket vid den planerade 
produktionen (230 kt per år) medger drygt sju års brytning. 

Nasdaq OMX beviljade  Endomines ABs ansökan om uppgradering till First North 
Premier. 

 
 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2009 
 
Mineraltillgångar och malmreserver 
Bolagets mineraltillgångar och malmreserver är oförändrade under senaste kvartal. 
 
Endomines AB:s styrelse utnämnde Markus Ekberg till ny VD 
Endomines AB:s styrelse utnämnde Markus Ekberg till ny VD för Endomines AB samt 
dess dotterbolag i Finland. Han påbörjade sitt uppdrag den första augusti 2009. 
Närmast har Markus Ekberg varit chef för Hituragruvan, som är en underjordsgruva 
(nickel) med 150 anställda och en årlig produktion av 600 000 ton malm. 
Markus Ekberg, som är född 1957, har en Master of Science-examen i geologi och 
mineralogi från Turku universitet i Finland. Han har 25 års internationell erfarenhet av 
gruvprojekt, bland annat som gruvchef för Nikkel og Olivin, Norge, projektledare för 
Outokumpu Mining Australia, projektledare på Tara Mines, Irland och platschef vid 
Pahtavaara guldgruva, Finland. Markus Ekberg är kvalificerad person enligt australiska 
JORC och kanadensiska NI43-101. 
Endomines tidigare VD och styrelsemedlem teknologie doktor Timo Lindborg, fortsätter 
i bolaget som ”Senior Adviser”, och styrelseledamot. 
 
Endomines har erhållit beslut om en lånegaranti på 6 MEUR 
Den 24 augusti meddelade Endomines AB att dess helägda dotterbolag Endomines Oy 
hade fått en garanti om 6 MEUR (ca 62 MSEK) från Finnvera Abp, ett specialiserat 
finansbolag som ägs av finska staten. Finnvera erbjuder sina kunder lån, garantier, 
riskkapitalinvesteringar och exportkreditgarantier. 
 
Garantin har efter kvartalets slut utnyttjats för Pampalo-projektets lånefinansiering från 
Nordea, som beskrivs särskilt nedan. 
  
Endomines AB förvärvar 292 hektar mark i Pampalo 
Endomines AB meddelade i augusti att dess helägda dotterbolag Endomines Oy  
förvärvat ett 292 hektar stort markområde inom den 296 hektar stora 
bearbetningskoncessionen för Pampaloförekomsten. Marken köptes av finska statens 
skogsbruksorganisation Forststyrelsen. Äganderätten övergår då full betalning erlagts, 
vilket beräknas ske innan 2009 års utgång. Den mindre landarealen på fyra hektar som 
ej ingår i köpet innehas av privata markägare och kommer inte att behöva utnyttjas  för 
den planerade gruvdriften och tillhörande ovanjordsanläggningar. 
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Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
 
Endomines avtalar om finansiering för start av gruvdrift och genomför 
företrädesemission 
 För att möjliggöra finansieringen av anläggningarna som krävs för en guldproduktion i 
Pampalo under senare delen av 2010 har Endomines styrelse den 9 oktober beslutat 
om en företrädesemission samt ingått avtal om projektfinansieringslån med Nordea. 
Finansieringen av gruva och tillhörande anläggning förutsätter att extra stämman den 
12 november 2009 godkänner styrelsens beslut om företrädesemissionen. 
 
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier uppgår sammanlagt till cirka 179 MSEK 
varför nyemissionen därmed i sin helhet är garanterad. 
 
Den totala investeringen i gruvan och tillhörande anläggningar samt uppstarts- och 
rörelsekostnader fram till påbörjad guldförsäljning, inklusive kostnader för finansiering 
samt övriga projektkostnader beräknas uppgå till totalt 27,9 MEUR (287 MSEK). De 
direkta investeringarna i anläggningstillgångar har beräknats till 21,1 MEUR (217 
MSEK). 
 
För att säkerställa en balanserad finansieringsstruktur har Endomines, utöver 
företrädesemissionen om 179 MSEK före emissionskostnader, ingått avtal med Nordea 
Bank Finland om en projektfinansiering på 8 MEUR (82 MSEK) avseende Pampalo-
projektet. Därutöver har det statliga finska Arbets- och näringsministeriet, givet eget 
kapital- och lånefinansiering, beviljat Endomines investeringsbidrag om 2,5 MEUR     
(26 MSEK) att användas specifikt för Pampalogruvans infrastrukturinvesteringar. 
Endomines har också genom Erik Penser Bankaktiebolag erhållit bridgefinansiering upp 
till 2 MEUR (21 MSEK) för att möjliggöra start av tidskritiska byggnadsarbeten innan 
nyemissionen genomförts. 
 
Med anledning av företrädesemissionen har Endomines kallat till en extra 
bolagsstämma den 12 november 2009. Sista dag för handel med rätt att delta i 
företrädesemissionen är 17 november och avstämningsdag för deltagande i emissionen 
är 20 november. 
 
Pressmeddelande och kallelse till extra bolagsstämma, publicerade den 12 oktober 
2009, finns tillsammans med styrelsens fullständiga förslag att hämta på bolagets 
hemsida www.endomines.com. 
 
Förslag till  personaloptionsprogram 

Endomines står inför stora utmaningar inom den närmaste tiden där ett stort 
engagemang och betydande arbetsinsatser av bolagets ledning och vissa 
nyckelpersoner kommer att krävas för att nå uppsatta mål. Styrelsen har bedömt att det 
kan utgöra en viktig konkurrensfördel vid framtida nyrekryteringar att ha möjlighet att 
erbjuda deltagande i ett personaloptionsprogram. Ett personaloptionsprogram, som var 
villkorat av att beslut fattats om att genomföra Pampalo-projektet senast 30 september 
2009, antogs vid årsstämman 2009. Eftersom finansieringen av Pampalo-projektet ej 
var klar vid denna tidpunkt kunde ett investeringsbeslut ej fattas, varför det tidigare 
beslutade personaloptionsprogrammet ej genomförts och optionerna har aldrig tilldelats 
personalen. 
 



 

Delårsrapport januari-september 2009 
sid 4 av 14 

 

Skälen för inrättande av ett personaloptionsprogram kvarstår emellertid och styrelsen 
lägger därför fram ett nytt förslag på personaloptionsprogram till den extra 
bolagsstämman den 12 november 2009.  Programmets villkor överensstämmer i allt 
väsentligt med det tidigare personaloptionsprogrammet, dock att antalet 
personaloptioner som kan utges ökats med hänsyn till den nyemission av aktier som 
styrelsen beslutade om den 9 oktober 2009 och som offentliggjordes samma dag. 
 
Pampalo-projektet 
I och med styrelsens beslut att exploatera Pampaloförekomsten och att genomföra 
nyemissionen har bolaget påbörjat verkställandet av investeringsbeslutet. Den totala 
investeringen i Pampalo-projektet uppgår till drygt 21,1 MEUR (ca 217 MSEK):  
 
Investeringar 2009-2010 MEUR
Anrikningsverk 5,9
Kraftförsörjning 3,0
Byggnader 1,9
Tekniska konsulter och projektledning 1,7
Utbyggnad av gruva 1,6
Sandmagasin 1,1
Kross 1,1
Förvärv mark 0,5
Övrigt 1,0
Kostnadsreserv 1,0
Bolagskostnader 2,4
Totalt 21,1  
 
Endomines och Metso Mining and Construction Technology har den 22 oktober lämnat 
en order till Metso Minerals (Sala) AB avseende leveranser av processutrustning till 
Pampalo. Ordern, som grundar sig på den avsiktsförklaring mellan Endomines Oy och 
Metso Minerals AB som publicerades i juli 2009, inkluderar kvarn, gravimetrisk 
anrikningskrets samt flotationsenheter och förtjockare. Metso Minerals är en av de 
ledande leverantörerna av processutrustning till gruvindustrin i världen.  
 
Den 22 oktober inleddes byggnationen av sandmagasin och klarningsdamm samt 
grundläggningsarbeten för anrikningsverket. Arbetet utförs av Kesälahden Maansiirto 
Oy, ett av de ledande schaktföretagen i Finland.. 
 
Endomines Oy har också undertecknat ett konsultavtal med finska Ahma Insinöörit Oy. 
Detta omfattar projektledning och övervakning av alla markarbeten, byggnads- och 
konstruktionsarbeten samt installation av utrustning i enlighet med bolagets planer. 
   
Kalvinit 
Västra Finlands miljöcentral har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen av 
ilmenitprojektet i Mellersta Österbotten.  
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Finansiell information för koncernen 
 
Omsättning och resultat 
 
Tredje kvartalet 2009 
Koncernen redovisar ingen omsättning.  
 
Under tredje kvartalet uppgick koncernens resultat efter finansnetto till -5 768 KSEK     
(- 2 832), varav rörelseresultat -5 437 KSEK (-2 974) och finansnetto -331 KSEK (142). 
 
Perioden januari-september 
Koncernen redovisar ingen omsättning.  
 
Koncernens resultat efter finansnetto för perioden januari-september 2009 uppgick till 
  -12 321 KSEK (-8 000). Till övervägande del har verksamheten under perioden 
fokuserats på förberedelser inför investeringsbeslutet i Pampalo som fattades efter 
delårsperiodens utgång. 
 
Rörelseresultatet efter personalkostnader om 5 794 KSEK (4 004) och övriga externa 
kostnader om 5 322 KSEK (4 503) samt avskrivningar om 594 KSEK (472) uppgick till 
  -11 710 KSEK (-8 980). Ökade personalkostnader hänför sig främst till CEO och CFO 
som anställts sommaren 2009 respektive i september 2008. I avvaktan på 
malmreservberäkningar har utvecklingskostnaderna för egen personal inte aktiverats 
under 2009 i samma utsträckning som tidigare vilket förklarar merparten av den övriga 
ökningen i personalkostnaderna utöver de kurseffekter som förstärkningen av EUR mot 
SEK haft på kostnadsnivån omräknat till SEK. 
 
Finansnettot uppgick till -611 KSEK (980). På grund av lägre ränteläge i kombination 
med minskade likvida medel sjönk ränteintäkterna till 92 KSEK (1 521). Samtidigt blev 
valutakursförlusterna något högre än under föregående års motsvarande period. 
 
Investeringar i anläggningstillgångar  
 
Tredje kvartalet 2009 
Bruttoinvesteringarna under kvartalet uppgick till 5 625 KSEK (5 347), varav merparten 
avsåg markköpet i Pampalo på cirka 4 700 KSEK. 
 
Perioden januari-september 
Bruttoinvesteringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar under 
perioden uppgick till 12 703 KSEK (21 509). De finansiella anläggningstillgångarna 
ökade med 1 073 KSEK (-) och avsåg en pantsättning av likvida medel i enlighet med 
villkoren i miljötillståndet för Pampalogruvan. 
 
Investeringar i materiella tillgångar uppgick till 7 191 KSEK (2 601), varav markköpet på 
292 ha i Pampalo utgjorde cirka 4 700 KSEK. Merparten av övriga utgör förberedande 
investeringar i det planerade anrikningsverket i Pampalo. 
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Investeringar avseende immateriella tillgångar uppgick till 5 512 KSEK (18 908) och 
avsåg huvudsakligen undersökningsarbeten inom Bolagets guldförekomster och i 
mindre omfattning ilmenitförekomsterna. De immateriella tillgångarna uppgick vid 
kvartalets slut till 203 445 KSEK (212 558 vid början av året) varav 157 151 KSEK 
(163 684) i guldförekomster och 46 294 KSEK (48 875) i ilmenitförekomster. 
 
Likviditet och kassaflöde 
 
Koncernens likvida medel uppgick vid tredje kvartalets utgång till 10 733 KSEK 
(31 820). De likvida medlen minskade från årets början med 21 087 KSEK (29 699), 
varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 189 (-8 239), 
investeringarna uppgick till -13 776 KSEK (-21 509) samt kursdifferenserna till -122 
(47).  
 
Finansiell ställning 
 
Soliditeten vid kvartalets utgång uppgick till 89 procent (91). Koncernens egna kapital 
uppgick till 202 584 KSEK (228 704), vilket motsvarar 11,05 SEK (12,47) per aktie. 
 
Finansiell information för moderbolaget 
 
Tredje kvartalet 2009 
Moderbolagets nettoomsättning på 143 KSEK (-) består av fakturerade koncerntjänster.  
Resultatet efter finansnetto uppgick till -2 367 KSEK (-1 211). Personalkostnaderna 
uppgick till 983 KSEK (631) och övriga externa kostnader till 1 236 KSEK (810) och 
finansnettot till -289 KSEK (230). 
 
Perioden januari-september 
Moderbolagets nettoomsättning på 619 KSEK (-) består av fakturerade koncerntjänster.  
Resultatet efter finansnetto uppgick till -5 341 KSEK (-3 460). Personalkostnaderna 
uppgick till 2 545 KSEK (2 133) och övriga externa kostnader till 3 117 KSEK (2 565) 
och finansnettot till -293 KSEK (1 236). 
 
Likvida medel i moderbolaget minskade med 18 922 KSEK, varav utlåning till och 
återbetalning av gamla lån från dotterbolag uppgick till 13 508 KSEK och resten 
normala rörelsekostnader.  
 
Övrigt 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Till gruv- och prospekteringsbolags verksamhet hör olika tekniska, affärsmässiga och 
finansiella risker. Olika omständigheter kan försena eller förhindra exploatering av en 
förekomst. I Bolagets senaste årsredovisning har risker och osäkerhetsfaktorer 
beskrivits mer ingående på sidorna 15 och 25. 
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Redovisningsprinciper  
Endomines tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de 
antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper 
framgår av årsredovisningens sidor 22-25 för 2008. Delårsrapporten har upprättats med 
tillämpning av samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisning för 2008. 
 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 (Delårsrapportering). Omarbetade 
IAS 1 (Utformning av finansiella rapporter) tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen 
har påverkat Endomines redovisning retroaktivt från den 31 december 2007. Ändringen 
medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget 
kapital numera redovisas i koncernens rapport över totalresultatet. I Endomines avser 
ändringen jämfört med resultaträkningen enligt tidigare principer enbart 
omräkningsdifferensen avseende förvärvade rörelsetillgångar. På grund av extern 
upplåning för att finansiera kommande investering i gruva och anrikningsverk kan de 
ändrade reglerna för aktivering av låneutgifter enligt IAS 23 (Låneutgifter) komma att 
påverka koncernens kvartalsrapport från och med 1 oktober 2009 framåt. I föreliggande 
delårsrapport finns inga kvalificerade tillgångar i enlighet med IAS 23.  
 
Segmentrapportering 
Endomines verkar inom rörelsegrenen prospektering efter och utvärdering av 
mineraltillgångar samt exploatering av dessa. Företagets geografiska område är 
Finland. 
 
Personal 
Koncernen hade vid kvartalets slut 8 anställda. Personalkostnaderna för 2009 
inkluderar VD:s konsultdebitering fram till 31 juli 2009 då ny VD anställdes. För 2008 
inkluderas även konsultkostnader för ekonomichefstjänster i personalkostnader fram till 
31 augusti 2008. Genomsnittligt antal anställda uppgick för delårsperioden till 7 (10). 
 
Närståendetransaktioner 
Kostnader för tjänster fakturerade genom bolag där styrelseledamot och tidigare VD är 
anställd och avsåg VD-tjänster fram till 31 juli 2009 och övriga konsulttjänster från 1 
augusti 2009 uppgick under perioden januari-september till 1 491 (884) KSEK, varav 
under tredje kvartalet 686 (257) KSEK. Utfallet för 2009 inkluderar motsvarande 50 
procent av återstående fakturering fram till avtalsperiodens slut i juli 2010. 
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Granskning av tekniskt innehåll 
Endomines AB:s tekniske chef Jaakko Liikanen har sammanställt det tekniska 
underlaget i denna rapport. Liikanen är godkänd som ”Kvalificerad Person” (QP), av 
SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). Jaakko 
Liikanen äger 803 385 aktier i Endomines AB. 
 
Kommande rapporttillfällen 
Bokslutskommuniké publiceras den 23 februari 2010. 
 
Övrigt kalendarium 
Sista dag för anmälan till extra stämma är 6 november 2009 kl 12.00 
Extra bolagsstämma 12 november 2009 
 
De publicerade finansiella rapporterna finns som pdf-format för nerladdning på bolagets 
webbsida (www.endomines.com). 
 
 

 
Stockholm   5 november 2009 

 
Endomines AB (Publ) 
 
 
 
 

Karl-Axel Waplan   Markus Ekberg 
Styrelsens ordförande  Verkställande direktör 

 
 
 

Carina Hellemaa Lisbeth Godin Jonasson Timo Lindborg 
 
 
 

Tuomo Mäkelä Lars-Göran Ohlsson Per Torell 
 
 

 
Ytterligare information vänligen, 

kontakta: Markus Ekberg, 
verkställande direktör  

 mobil: +358-40-706 48 50 
 
 
Endomines AB (publ) prospekterar och utvecklar mineralfyndigheter i Finland. Bolaget 
äger undersökningstillstånd och/eller bearbetningskoncessioner för samtliga kända 
guldfyndigheter längs den Karelska Guldlinjen. Bland annat äger man Pampalogruvan, i 



 

Delårsrapport januari-september 2009 
sid 9 av 14 

 

vilken Bolaget har målsättningen att återuppta drift under 2010. Endomines har 
dessutom undersökningstillstånd för ett antal guldfyndigheter i finska Lappland. Utöver 
guld fokuserar bolaget på industrimineralet ilmenit, som visar stabil efterfrågetillväxt och 
prisutveckling. Dessa ilmenitfyndigheter är belägna i mellersta Österbotten. 
 
Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för 
publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa 
mineralresurserna enligt JORC eller NI 43101 koden som båda är internationellt 
accepterade. Endomines tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), 
så som de antagits av den Europeiska Unionen. Därmed ökar möjligheterna att jämföra 
Bolaget med utländska prospekterings- och gruvbolag. 
 
Aktien I Endomines AB noteras på OMX First North Premier listan i Stockholm under 
ticker ENDO. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser och 
Likviditetsgarant.  
 
Läs mer om Endomines pressmeddelanden på http://www.endomines.com/news 
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Granskningsrapport 
 
Jag har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Endomines AB för perioden 1 
januari till 30 september 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga granskning. 
 
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig 
granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av 
företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i 
första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, 
att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i 
Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid 
en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet 
att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision 
har. 
 
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för 
koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för 
moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 

Stockholm den 5 november 2009 

 

……………………… 

Sten Håkansson 

Auktoriserad revisor 
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Moderbolagets resultaträkning, KSEK

Helår

2 009 2 008 2 009 2 008 2 008

Nettoomsättning 143 0 619 0 0

Summa intäkter 143 0 619 0 0

Övriga externa kostnader -1 236 -810 -3 117 -2 563 -3 326

Personalkostnader -983 -631 -2 545 -2 133 -2 890

Avskrivningar -2 0 -5 0 -2

Rörelseresultat -2 078 -1 441 -5 048 -4 696 -6 218

Finansiella intäkter 94 449 182 1 515 1 865

Finansiella kostnader -383 -219 -475 -279 -1 126

Finansiella poster-netto -289 230 -293 1 236 739

Resultat före skatt -2 367 -1 211 -5 341 -3 460 -5 479

Inkomstskatt - - - - -

Periodens resultat -2 367 -1 211 -5 341 -3 460 -5 479

Moderbolagets balansräkning, KSEK

30 sept 30 sept  31 dec

2 009 2 008 2 008

Tillgångar

Andelar i koncernföretag 167 553 160 082 167 453

Övriga anläggningstillgångar 16 18 16

Summa anläggningstillgångar 167 569 160 100 167 469

Koncernfordringar 9 180 46 0

Övriga fordringar 1 811 1 392 260

Likvida medel och kortfristiga placeringar 9 514 35 428 28 436

Summa omsättningstillgångar 20 505 36 866 28 696

Summa tillgångar 188 074 196 966 196 165

Eget kapital och skulder

Eget kapital 181 377 188 737 186 718

Koncernskulder 3 570 7 051 7 898

Övriga skulder 3 127 1 178 1 549

Summa skulder och eget kapital 188 074 196 966 196 165

Juli - Sept Jan - Sept

 
 


